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Tarih kendini tekrar ediyor...
İnsan öğrenimle değişmez, üretimle dönüşür.
Şeker fabrikaları hem okul hem de üretimi katma değere dönüştüren bir olgu.

Ancak, endüstrinin uygulamalarını tam olarak anlayamadığımız müddetçe şeker üze-
rindeki karalama kampanyaları sürüp gidecek gibi… Bugün pancar şeker sanayini 
ve şeker pancarı tarımını baltalayan en önemli sorunların başında nişasta bazlı şeker 
üretimi gelmektedir. AB ülkeleri nişasta bazlı şekerleri çok sınırlı bir miktarda üre-
tirken, Türkiye’de ise nişasta bazlı şekerler Avrupa Birliği üretim değerlerinin yak-
laşık 6- 8 katı üzerindedir. Çözüm; millî şeker fabrikalarının teknolojik alt yapılarının 
yeniden gözden geçirilerek pancar üreticisi, şeker işçisi ve kamunun içinde yer 
aldığı bir yeniden yapılanma modelinin hayata geçirilmesi ve özellikle şeker pancarına 
stratejik ürün hüviyetinin verilmesidir.

TÜRKİYE’DE NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİMİ
 VE DÜNYA GERÇEKLERİ



PANCAR TARIMI
ŞEKER SEKTÖRÜ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER (NBŞ) GERÇEĞİ

4

NİŞASTA BAZLI ŞEKER NEDİR?

Ülkemizde glukoz şurubu ve izoglukoz (fruktoz/mısır şurubu) olmak üzere iki ana 
gruptan oluşan Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) mısırdan üretilmektedir. Dünyada sadece 
mısırdan üretilen nişasta kökenli tüm şuruplara mısır şurubu, fruktoz içeren şurup-
lara ise HFCS (yüksek fruktozlu mısır şurubu) denilmektedir. Mısırdan elde edilen 
nişasta bazlı şekerler; şekerlemelerden, şekerli ve unlu ürünlere, bisküvi ve gelenek-
sel tatlılardan (baklava vb.), dondurma, helva, reçel ve marmelat, alkollü ve alkolsüz 
içeceklere kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Burada altı çizilecek en 
önemli konu, NBŞ’lerin üretiminde çeşitli kimyasal katkı ve modifiye enzimlerin kul-
lanılmasıdır. Nişasta Bazlı Şekerler, insan sağlığı açısından obeziteye bağlı kanser, ka-
raciğerde yağlanma, trigliserit seviyesinin yükselmesi, astım ve daha birçok hastalığa 
neden olması itibariyle de tıp çevrelerince tartışılmaktadır.

 

Mısır şurubu pancar şekerinden daha hızlı yükselişte

 Ülkemizde,

• Şeker, dünya ortalama büyüme hızının ancak yarısı düzeyinde büyürken,

• Mısır şurupları, dünya ortalamasının 4 katı,

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, Dünya ortalamasının 10 katının üzerinde büyümek-
tedir.

NBŞ kotalarının artırılması millî ekonomimize zarar veriyor

Çünkü; Her kota artırımı 10 binlerce pancar üreticisini işsiz bırakacak.

Avrupa ülkeleri NBŞ kotaları ortalaması yüzde 1-2 iken ülkemizde yüzde 10 olarak 
belirlenen NBŞ kotasının her yıl yüzde 50 oranında artırılması pancar şekeri üretimi 
üzerinde yılda 120 bin tonluk daralmaya neden olmaktadır. 
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Pancar şekerinin üretim kapasitesinde meydana gelecek düşüş neticesinde doğru-
dan istihdam ve nakliye sektörünün yaşadığı daralma ile tarımsal istihdamda yılda 
yaklaşık 10 binlerce tarım işçisi işsiz kalacak, millî ekonomide yaklaşık 300 milyon 
TL’lik kayıp oluşacaktır. Diğer bir anlamda bu durum 210 bin dekar alanda pancar ta-
rımı yapılamaması ve 300 bin ton besi hammaddesi olan küspenin ve kozmetik, ilaç, 
alkol gibi sektörlerde kullanılan 50 bin ton melasın yok olması demektir. 

Şeker sektörü mevsim koşulları itibarıyla kaba yem ihtiyacının zirveye çıktığı bir dö-
nemde devreye girerek ülkemiz hayvancılığının önemli bir eksiğini kapatmaktadır. 
Yüksek şeker potansiyeline sahip Türkiye’de şeker pancarı tarımı ve endüstrisinin ko-
runması, desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekliliğinden hareketle NBŞ kotasının AB 
normlarında tespit edilmesi gerekmektedir.

Ülke ihtiyacının üstünde belirlenen NBŞ kotalarının makul düzeye indirilerek, pancar 
çiftçisinin ve şeker üreticilerinin zarar görmesinin engellenmesi gerekmektedir. 
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TÜRK ŞEKER SEKTÖRÜ SÜREKLİ KARALANIYOR

Dünya ülkelerindeki şeker mevzuatıyla kesinlikle uyuşmayan uygulamalarla karşı 
karşıya kalınmasının nedeni, ülkemizde NBŞ lobilerinin oldukça etkili olmalarıdır. 
Özellikle uluslararası organizasyonları fırsat bilip, ülkeden ülkeye koşan, Türk 
Şeker Sektörüne yönelik dezanformasyon yaratan ve ülkemiz gerçeklerine 
hiçbir suretle uygunluk teşkil etmeyen açıklamalarda bulunan Nişasta Bazlı 
Şeker Üreticileri, sektörün asıl sahipleri olan üretici ve çalışanlara, ülkemiz 
insanına,  topraklarımıza ve millî değerlerimize pranga vurmaktan başka bir 
yaklaşım sergileyememişlerdir. Sanki at pazarlığı yapar gibi sınır tanımaz talep-
leri yerine getirilene kadar kamuoyunu ve siyasileri yanlış ve kirli bilgiler silsilesine 
maruz bırakmaktadırlar. Dünyanın en büyük ülkelerinin santimetrekaresini değer-
lendirdiği şeker sektörünün ülkemizde tam tersi uygulamalarla hep aynı çevrelerce 
karalama çabalarının vatana ihanet mi yoksa iyilik mi olduğunun değerlendirmesini 
kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

PANCAR ŞEKERİ NBŞ GİBİ KİMYASAL İŞLEME GEREK DUYMAZ

Annelerimiz eski gelenektendir, meyveleri kaynattığında ondan pekmez üretirler, re-
çel üretirler. Karışıma limon sıksalar da doğallığı bozulmazdı. Çünkü limon da doğal 
bir üründür. Kimyasal işleme gerek duymaz. Bugüne kadar herhangi bir annenin mı-
sırı kaynattığında ondan şeker ürettiğine dair haberlere hiç rastlanmamıştır. Aksi hal-
de o anne bir mucizeyi gerçekleştirmiş olurdu. Bu anne, mısır doğal bir gıda maddesi 
iken onun kimyasını bozarak ancak yüksek fruktozlu mısır şurubu üretebilir. Şeker 
üretemez. Bu da zaten doğal şekerin yerini almaz. Oysa ki pancar şekeri böyle bir 
işleme gerek duymaz. Fabrikaya nasıl doğal haliyle girmişse özünü sonuna kadar 
korur. İşin gerçeği de burada yatmaktadır.
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         DANIŞTAY’IN NBŞ KARARI HALEN
UYGULANMIYOR

Ne pancar üreticisinin ne de şeker fab-
rikalarında çalışan işçilerin NBŞ ile im-
tihanı yıllar geçse de hiç bitmemekte-

dir. Şeker-İş Sendikası’nın 2005 yılından bu 
yana NBŞ kotasının artırılmasının iptaline yö-

nelik Danıştay’a açtığı hemen hemen her davanın 
kazanılmasına rağmen NBŞ kotalarındaki oynak sis-

tem Türkiye şeker sektörünün altını iyiden iyiye oymak-
tadır. Ülkemizin gerçekte bir şeker ihtiyacı olup olmadığına 

bakılmaksızın ve NBŞ kota artışlarının mevcut ülke pancar şekeri stoklarına etkisi 
gözetilmeksizin, her yıl sürekli olarak artırıma gidilmesiyle başlayan süreç ne yazık ki 
geçtiğimiz aylarda Bosna Hersek üzerinden ithalatla iyice ayyuka çıkmıştır. 

ŞEKER KURUMU’NA BİR AN ÖNCE ÜYELERİN ATAMASI YAPILMALI

Görüş bildirme konusunda Şeker Kurumu’na atama yapılmaması nedeniyle kurumun 
başıboş olması sebebiyle de içi boş olan bir kurumda kimden görüş alındığı muam-
madır. Ayrıca NBŞ üretiminin ne kadar yapıldığı da bilinmemektedir. Şeker Kuru-
mu’na biran evvel atamaların yapılması, daha sonra da NBŞ ithalatının önüne 
geçilmesi ve şeker sektörü açısından ciddi tehdit oluşturacağı yönünde görüş 
bildirilerek, gereken tedbirlerin alınması için girişimde bulunmalıdır. 

GDO’LU ÜRÜNLERİN SİZİ DEĞİŞTİRMESİNE İZİN VERMEYİN

Ülkemizin kendi ihtiyacı kadar mısır üretimini karşılayamamaktadır. NBŞ üretimi için 
her yıl yaklaşık 500 bin ile 1 milyon ton arasında mısır ithalini de beraberinde getir-
mektedir. Bu da demektir ki, milletimiz GDO’lu mısır tüketmekle karşı karşıya bıra-
kılmaktadır.

GDO’lar yüzünden fareler bile üre-
yemiyor, organları küçülüyor. Tür-
kiye’nin ihtiyacı olan şey GDO değil, 
coğrafyasında şeker pancarı gibi 
son derece rahat yetiştirebileceği 
tarım ürünleri için doğru bir tarım 
politikası uygulamasıdır. Ülkemi-
zin GDO’ya ihtiyacı yoktur! GDO’lu 
ürün satılması ticari, tüketilme-
si ise insani intihardır. 
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ABD’ DE GDO’LU ÜRÜNLERİN ETİKETLENMESİNE DAİR GELİŞMELER 

29 Temmuz 2016 tarihinde, 1946 yılında çıkarılmış bulunan Tarım Ürünleri Pazarla-
ma Kanunu’nda değişiklik yapan kanun Obama tarafından imzalanmış, değişiklik ile 
GDO içeren ürünlerin etiketlerinde GDO beyanının bulunması, federal bazda zorunlu 
kılınmıştır. Buna göre bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç iki yıl içinde 
Tarım Bakanlığı’nın “Genetiği Değiştirilmiş Bileşen İçeren Gıdaların Beyanı İçin 
Zorunlu Standart” hazırlaması hükme bağlanmıştır. 2018 Temmuz itibariyle stan-
dardın Bakanlıkça hazır hâle getirilmesi beklenmektedir.

DOĞAL OLMAYAN ŞEKER ÖMRÜ KISALTIYOR

Kamuoyunda NBŞ olarak bilinen nişasta bazlı şekerler (glukoz fruktoz vb.) son dö-
nemlerde bilinçsiz olarak yaygınlaşmaya başladı. Bu da tartışmaları beraberinde ge-
tirdi. Günümüzde satışa sunulan hemen her tatlı yiyecek ve içeceğin içinde tatlandırıcı 
olarak normal şeker yerine mısır şurubu kullanılıyor. Utah Üniversitesi, doğal şe-
ker olan pancar yerine mısırdan elde edilen nişasta bazlı şeker kullanılma-
sının  (NBŞ) yaşam süresini kısalttığını tespit etti. Aynı araştırmada NBŞ’nin 
kısırlığı artırdığı da görüldü. Dişi fareler üzerinde yapılan denemelere göre, mısır şu-
rupları ile beslenen farelerin sofra şekeri (sakaroz) ile beslenen farelere göre yaşam 
sürelerinin 1,87 kat kısaldığı ve üretkenliklerinin azaldığı belirlendi.
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Türkiye’de Artan Diyabet Sıklığının Nedeni Fruktozlu Mısır Şurubu Mu? 

Fruktozlu mısır şurubu kullanılan ülkelerde diyabet sıklığı yüzde 20 daha yüksek.

Global Public Health dergisinde yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, dünya genelin-
de yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMŞ) kullanılmasının tip 2 diyabet epidemisinde 
önemli bir risk faktörü olduğu açıklandı. Buna göre, gıda üretiminde YFMŞ kulla-
nan ülkelerde kullanmayan ülkelere göre yüzde 20 daha yüksek diyabet sıklı-
ğı mevcut. Çalışmada ayrıca toplam şeker tüketimi ve obezite düzeyinden bağımsız 
olarak YFMŞ’nin ‘diyabet sıklığının anlamlı olarak artırdığı’ saptandı. “Yüksek Fruktoz-
lu Mısır Şurubu ve Diyabet Sıklığı: Global Bir Perspektif” isimli çalışma kendi alanında 
bir ilk olmanın ötesinde dünya genelinde ciddiyeti giderek artan önemli bir sorunu 
gözler önüne serdi. 

Güney Kaliforniya ve Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çok mer-
kezli bu çalışmada, dünya genelinde YFMŞ kullanılmasının tip 2 diyabet epidemisinde 
önemli bir risk faktörü olduğu konusunda önemli verilere ulaşıldı.

TÜRKiYE’DE ŞEKER PANCARININ ÖNEMİ

Türkiye şeker sanayi, yıllar boyunca kontrollü bir teknik tarım sisteminin uygulanması 
sonucu, pancar verimi ve üretim kalitesi açısından Dünya ve AB ile rahatlıkla rekabet 
edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi ve stratejik 
konumu göz önüne alındığında; doğrudan tarımsal üretimin ve işlenmiş tarım-
sal ürünlerinin dünya pazarlarına iletilmesi ile ilgili gücümüzün önemi açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki şeker sanayi, Türkiye için hem sektörel 
hem de sosyo-politik olarak son derece büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde şeker pancarı, tarımın önemli bir parçası olup, 100 bini aşkın pancar üreticisi 
tarafından tarımı yapılmaktadır. Şeker pancarı, tarım ve endüstri kesiminde geniş istih-
dam olanağı sağlama özelliğiyle, bu özelliği dikkate alındığında, üreticilerin yanı sıra, şe-
ker sanayisinde çalışanıyla, alt sektör çalışanıyla ve aileleriyle birlikte toplam 10 milyona 
yakın insanı ilgilendirmekte olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Şeker pancarı üretimi dünyada bir çok ülke tarafından desteklenmekte iken, ülkemiz-
de kotalarla sınırlandırılmakta, kotalar yıllar itibariyle azaltılırken, şeker pancarı alım 
fiyatları ise maliyetlerin bile karşılanmasına imkân vermeyecek düzeyde belirlen-
mektedir. Üreticiler ürünlerinden elde ettikleri hasılat ile hayatlarını zorlukla idame 
ettirmekte, bankalardan kredi almak suretiyle borçlanmaktadırlar. 

Pancar tarımı, çiftçiyi köyde tutan en önemli araçlardan biridir. Pancar üreti-
mine gereken desteğin verilmemesi ve uygulanan yanlış politikalar, pancar tarımının 
yok olmasına ve pancardan geçimini sağlayan 2.5 milyona yakın köylünün göç etme-
sine, işsizler ordusuna ise bir o kadar insanın eklenmesi gerçekleşecektir. 
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Şeker pancarı, istihdam sorununa çözüm olabilecek en önemli ürünlerden biridir. Kır-
sal kesimde buğdaya göre 18 kat, ayçiçeğine göre ise 4.4 kat fazla istihdam sağla-
maktadır. Türkiye’de bir dekar şeker pancarının tarla hazırlığından kantara teslimine 
kadar 10 erkek iş gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bir dekar şeker pancarı tarımı, ta-
rımda 80, sanayide 13 saat olmak üzere toplam 93 saat istihdam imkânı sunmaktadır. 
Ayrıca, söküm döneminde taşımacılık sektörüne pazar oluşturmaktadır. Pancar tarı-
mı aynı zamanda, girdi kullanımını da arttırmaktadır. 

Yan ürünleri ile diğer sektörlere katkısı ve insan beslenmesindeki yeri nedeniyle, di-
ğer ülke ekonomilerinde olduğu gibi, Türkiye ekonomisinde de şeker pancarı ve şeker 
üretiminin yeri önemlidir.

2016 yılında desteklemelerde;

-Şeker pancarı bakımından AB’de Türkiye’nin 14 katına,

-Beyaz şeker bakımından ABD’de 14 katına ulaşmaktadır. 

YEŞİL KUŞAK ÜLKELERİ ARASINDA İKLİMİYLE

EN AVANTAJLI ÜLKE TÜRKİYE

Şeker üretiminin tarımsal hinterlandı ile birlikte değerlendirilmesi zorunlu olup bu 
durumu düşünmeden üretim sürecinin değerlendirilmesi doğru değildir. Bu nedenle 
fabrikanın sermaye yapısının ya kamu elinde bulunması ya da tabana yayıla-
rak üretim araçlarına sahip olanlarının katıldığı ve çoğunlukla üçüncü sektör 
olarak adlandırılan kooperatif yapısıyla şekillenmesi doğru olmaktadır. Nite-
kim ülkemizin coğrafi olarak şeker ithal eden ülkelere olan yakınlığı ve AB ülkelerine 
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göre rantabl bir tarımsal lokasyona sahip olması Türk şeker sanayinin uluslararası 
piyasalarda rekabet şansını arttırmaktadır. Uygun iklim ve sıcaklık farkı, toprak 
verimliliği sayesinde yüksek polar ihtiva eden ürün avantajı ülkemize, AB’ye 
kıyasla yüzde 15-20 daha ucuz kristal şeker üretme imkânı sağlamaktadır. 
Nitekim Hollanda gibi şeker pancarı için idealden uzak iklim şartlarına sahip 
bazı AB ülkelerinin bile pancar şekeri üretimini tereddütsüz gerçekleştirdik-
lerini görmekteyiz. Bunun nedeni pancar ziraatının ve sanayisinin üreticilere sağla-
dığı katma değerdir. Zira AB ülkelerinden Almanya ve Fransa mevcut tüketiminin iki 
katı daha fazla şeker üretmektedir. 

DÜNYA ÜLKELERİ KIYASLAMASI VE ŞEKERDE YÖNETİM MODELLERİ

Dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil pancardan şeker üretimi yapan toplumlar, pancar 
şekeri endüstrisini geliştirme ve sürdürülebilirliğini uzun vadeli sağlama yönünde 
üretim parametrelerini yönetmektedir. Türkiye’deki şeker sektörünün geleceği-
ni ülkemiz menfaati doğrultusunda yönetebilmek için, dünyada bu sektörün 
nasıl bir yapıda olduğunu incelemek, dünya şeker politikalarını ve sektördeki 
piyasa yaklaşımlarını okuyabilmek gerekmektedir. 

Bugün pancar şekeri endüstrisinin pancar üreticileri kooperatiflerinin kontrolünde 
olduğu Amerika Birleşik Devletleri, şeker sektöründe yerli üretimin ve iç pazarın ko-
runması amacıyla ithalatı, tarife kotaları ile kontrol etmekte, iç fiyatları desteklemek 
ve üretimi kontrol etmek amacıyla müdahale alımları yapabilmekte, kredi ve borçlan-
dırma sistemiyle sektör paydaşlarını desteklemekte, nihayetinde de devlet yapıcı ve 
yaptırıcı rolleriyle geçmişten bugüne şeker sektörünün sürdürülebilirliğini güçlendir-
meye devam etmektedir.
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ABD VE POLONYA ÖRNEĞİ

Küresel güçlerin gözü Türk şeker sektörü üzerindedir. Başta AB ve ABD olmak üzere 
gelişmiş sanayi ülkeleri pancar üretimlerini ve pancardan şeker üretimlerini ısrarla 
sürdürmesinin ardında yatan neden olarak; bu sektörün yarattığı katma değer, iş ve 
işçi istihdamı gösterirken, küresel güçlerin ülkemizdeki uzantıları vasıtasıyla ülkemi-
ze 2 milyar doların üzerinde katma değer sağlayan şeker sektöründen devletin ısrarla 
çekilmesi gerektiği söylemlerinin arkasında milli şeker sanayimizin yok edilerek Tür-
kiye’nin şekerde dışa bağımlı ülke haline getirilmesini istemeleri gelmektedir.

Nitekim, ABD pancar şekeri sektöründe kamu fabrikalarının özelleştirilme-
si sonucunda özel sektörün başarısızlığı tescillenerek, şeker fabrikalarının 
yönetiminin üreticilere devredilmesi, Avrupa’nın çarpıcı bir örneği olarak 
Polonya Hükümetinin şeker sektörünün özelleştirilmesinde ülkede ilk defa 
uygulanan bir model ortaya koyarak yasal bir düzenlemeyle fabrika hissele-
rinin pancar üreticileri ve fabrika çalışanlarına arz etmesi son derece önemli 
örneklerdir. Çünkü, şeker pancarının kendine özgü yapısı sanayi alanında üretim iliş-
kilerini de kendine münhasır şekilde biçimlendirmektedir. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi, şeker pancarının özelliği şeker fabrikası ile tarla arasında bir koordinasyon ve iş 
birliğini gerektirmektedir. Şeker üretiminin tarımsal hinterlandı ile birlikte değerlen-
dirilmesi zorunlu olup bu durumu düşünmeden üretim sürecinin değerlendirilmesi 
doğru değildir. ABD ve AB’de faaliyet gösteren şirketlerin önemli bir bölümü çiftçi 
kooperatiflerinin ve çalışanlarının içinde yer aldığı yönetim modellerinin mülkiyetin-
dedir.  AB’de tüm tarımsal kooperatiflerin pazardaki payı ülkelere göre yüzde 75’e 
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kadar yükselmektedir. Şeker 
sektöründe ise pazar;  Hollan-
da’da yüzde 100, Fransa’da yüz-
de 62, Macaristan’da yüzde 30, 
İspanya’da yüzde 28 oranında 
kooperatiflerce kontrol edilmek-
tedir. Almanya’da ise halka açık 
iki şirketin yaklaşık olarak yarısı 
üretici kooperatiflerinin kontro-
lündedir. 

Dünya ülkelerinde özelleş-
tirme uygulamaları sonucu 
yaşanan tecrübe nihayetinde 
şeker fabrikalarının işleyiş 
yapısına en uygun olan yöntemin üretici ve çalışanların bizzat hakim olduğu 
bir yönetim anlayışından geçtiği görülmektedir. Sektörümüzü rekabet ve mali-
yet unsurları açısından daha sağlıklı bir yapı içerisinde yürütebilmek ve avantajlarımızı 
harekete geçirebilmek yerine 10 milyon insanımız eliyle yaratılan 2,5-3 milyar dolarlık 
katma değerden ve istihdam gücünden vazgeçilmesinin sonucunda bunun neyle ika-
me edileceği sorusu cevapsız kalmaktadır. 

Pancar şekeri sektörü; ham maddeyi üreten geniş tarım nüfusu, istihdam ve kat-
ma değere doğrudan etkisi, yan ürünleri ile kimya, maya ve yem sanayi açısından 
katkısının vazgeçilemez olması ve küresel ısınmayı önlemede öne çıkan, günümüzün 
alternatif enerji kaynağı biyoetanol üretiminde kullanılan en verimli ürün olması yön-
leriyle, ülke için en önemli üretim alanlarından birisidir. 

Verimlilik, rekabet ve pazar avantajımızı birleştirdiğimizde Avrupa’nın en 
güçlü pancar şekeri üreticisi ülkesinin Türkiye olması kaçınılmazdır. Fakat 
AB’nin Türk pancar şekerinin pazardan çekilmesi için yaptığı baskılar,  güçlü 
nişasta bazlı şeker lobilerinin faaliyetleri; özel sektör üretiminin güçlü oldu-
ğu gelişmiş dünya ülkelerinde dahi tercih edilen sermaye yapısı modellerinin 
üretici birliklerine ait olduğu gerçeğinin ve Şeker Sektörü Strateji Raporların-
da; ‘’Özelleştirmenin Çiftçi Kooperatiflerine Yapılması’’ başlığı altında yer alan 
üreticiye devir seçeneğinin adeta böyle bir özelleştirme tercihi yokmuş gibi üstünün 
kapatılmaya çalışılması bugün şeker sektörü üzerine oynanan oyunların masaya ya-
tırılması açısından sorgulanmalıdır.

Kısaca belirtmek gerekirse sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeniden yapılandırıl-
masına yönelik yeni politikalar acilen hayata geçirilmelidir.
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ÇÖZÜM PANCAR ÜRETİCİSİ-ŞEKER İŞÇİSİ VE
DEVLET MODELİNDE

ÜRETİCİ-İŞÇİ-DEVLET
Şeker-İş Sendikamızın Türk şeker sektörü özelleştirme mücadelesi kapsamında 
gerek raporlarında gerekse basın kamuoyu açıklamalarında altını çizerek değindiği; 
sektöre pancar üreticisi, şeker işçisi ve kamunun içinde yer aldığı bir yapılanma 
ile sahip çıkılması hususu burada çözüm noktasını oluşturmaktadır. 

Sektörün sürdürülebilirliğinin gelecekteki rekabette nasıl bir model ile sağlanabile-
ceği hususunda sektör üzerinde yapılması gereken analizlerin en önemlisi Özelleş-
tirme Süreci ve Seçilecek Model olacaktır. AB ülkelerindeki politika reformları göz 
önüne alındığında, Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde özelleştirme politikalarının 
değişmesi ve fabrikaların kapasite kullanımının artırılması kaçınılmaz olacaktır.

Dünyada yönetim modellerinde sektörün tüm paydaşlarına karar alma sürecinde yer 
verilip uzlaşma içinde karar alınmaktadır. Şirketlerin bünyesinde ilgili sivil toplum ku-
ruluşları, işçi temsilcisi, ticari birlik temsilcilerinin de yer aldığı, denetim kurulları bu-
lunmaktadır. Bütçe, finans, planlama gibi önemli konularda denetim kurulunun onayı 
gerekmektedir. 

Bu sayede ülkemizin 2023 hedeflerinde belirtilen; nüfusunu yeterli, kaliteli ve güveni-
lir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren bu 
model rekabet gücünü artırmış bu hedeflere yaraşır modern bir Türk şeker sektörüne 
ulaştıracaktır.
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MISIR ŞURUPLARIYLA İLGİLİ DÜNYADA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
VE BİLİNMEYEN GERÇEKLER

• NURSES HEALTY STUDY, ABD 

“88 bin 802 kadının katılımıyla gerçekleştirilen 18 yıllık takip sonucunda çay şekeri 
(sükroz) pankreas kanseriyle ilişkili bulunmazken, fruktozdan (mısır şurubu şekeri) 
zengin diyet, pankreas kanseri olasılığını istatistiksel anlamlı bir biçimde artırmaktadır.”

• MULTİETHNİC COHORT ÇALIŞMASI, ABD

“Hawai-Los Angeles bölgesinde yaşayanlardan 162 bin 150 kişi katılmış, 8 yıl süre 
ile izleme sonucunda NBŞ’de bol miktarda bulunan fruktozun pankreas kanseri ile 
istatistiksel anlamlı derecede ilişkili olduğu gösterilmiştir.”
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Göreve geldiği tarihten bugüne güdük varlıkların peşine takılarak helak olmak yerine 
tüm samimiyetiyle doğrunun, haklının yanında olan Ergün Atalay, sadece çalışma ha-
yatındaki sorunlara değil, şeker sektörünün içinde bulunduğu sancılı süreçte de aklı-
selim bir duruşla paratoner vazifesi görmüş, sektörün sorunlarına neşter vurmuştur. 
Köklü geçmişi ve asaletiyle, haksızlıklara kafa tutan şanlı mücadelesiyle inananların 
ufkunda hiç sönmeyecek manevi bir parıltı olan TÜRK-İŞ’in Genel Başkanı Atalay, şe-
ker işçisinin mahremiyeti olan şeker fabrikalarının ve dolayısıyla sektörün hislerine 
tercüman olmasıyla da duygu bağını, gönül rabıtasını ve sadakatini üreticinden işçisi-
ne herkese hissettirerek örnek bir duruş sergilemiştir.

Şeker sektörünün sorunlarına millî bakış açısıyla her zaman büyük önem veren ve 
Şeker-İş Sendikası’nın sektöre ilişkin mücadelesinde daima yanında olan TÜRK-İŞ 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, başta sempozyum, panel olmak üzere 
bir çok platformda şeker fabrikaları ve Nişasta Bazlı Şekerlere ilişkin önemli görüş-
lerini dile getirmiş, bu görüşler başta hükümet yetkilileri olmak üzere kamuoyu tara-
fından dikkatle dinlenmiştir. Atalay’ın görüşleri şöyle: 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY:

“Nişasta Bazlı Şekerler Bu ülkeyi Zehirliyor”

“Biz bu fabrikaları özelleştirmeyiz. Bu fabrikalara ülkemizin ihtiyacı var. Nişasta bazlı 
şeker bu ülkeyi zehirliyor, bunu her yerde ifade ediyorum. Nişasta bazlı şeker organiği 
bozulmuş ürünler gibidir. Burada doğal pancar varken, bundan istifade etmek lazım. 
Yılda yaklaşık 3 milyar dolar katma değer sağlayan pancar şekeri sektörü, bugün 
maalesef hiçbir hukuki ve siyasi dayanağı olmayan, ülkemizin millî menfaatleriyle 
örtüşmeyen özelleştirme kararı, karalama kampanyaları, haksız rekabet ortamı ve 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.”

“Dikkat edin, şeker sanayi kapanırsa bu ülkedeki vatandaşları zehirlemeye devam 
edeceksiniz, GDO’lu ve nişasta bazlı şeker ortada. Şekerle oynamayın, gıdamızla oy-
namayın birilerini zengin etmeyin. Bir an evvel şekerin özelleşmesinden vazgeçin.”
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ŞEKER-İŞ BAŞKANI İSA GÖK:

“Obezite Çocuklarımızın Kaderi Değil”

Gök, yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının obeziteyi engel-
lemek ve öğrencileri bilinçli beslenmeye teşvik etmek amacıyla okul kantinlerinde 
kola, hazır meyve suları, enerji içecekleri, hamburger, kızartma, cips gibi ürünleri ya-
saklamasını gelecek nesillerimizin sağlıklı yetişmeleri adına önemli bir adım olarak 
değerlendirdi.

Şişmanlık ve obezitenin, tüm dünyada çocuk ve erişkinleri etkileyen, son yıllarda sık-
lığı giderek artan ve endişe duyulan önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğinin 
altını çizen Gök, istatistiklerin son 10 yılda dünyada fazla kilolu birey sayısının 200 
milyondan 300 milyona ulaşarak yüzde 50’lik artış gösterdiğini ve bugün dünyada 
yaklaşık 1 milyara yakın insanın şişman olduğunu söyledi. Türkiye’de ise yapılan son 
araştırmalarda obez ve diyabetli sayısının kadınlarda yüzde 34, erkeklerde ise yüzde 
107 oranında artmasının, gerekli önlem alınmadığı taktirde önümüzdeki 10 yıl içinde 
toplumun önemli kısmının obez olması ihtimalini ortaya koyabileceğine dikkat çeken 
Gök, “Kaldı ki, BM Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de geçtiğimiz dönemlerde özellikle 12 
yaş altı çocukları obezite ve ilgili diğer hastalıklardan korumak için hükümetlere çağ-
rıda bulunarak kola, hamburger, cips gibi üretim yapan firmalara karşı sağlıksız olan 
gıdaların teşvik edilmemesi uyarısında bulunmuştur.” diye konuştu.

NBŞ’ler çocuklarımızı tehdit ediyor

Birçok Avrupa ülkesinin NBŞ tesislerini kapattığını ya da üretimini durdurduğunu, ba-
zı çevrelerin ise ısrarla bu ülkelerde NBŞ üretimi yaptıklarını hatırlatan Gök, nişasta 
bazlı şekerler konusunda duydukları kaygıları sıcağı sıcağına toplumla paylaşmaya 
çalıştıklarını kaydetti. Özellikle mısır şurubundan üretilen kola, meyve suyu, gazoz 
gibi içeceklerle çikolata, tatlı, kek, pasta ve dondurma gibi yüzlerce ürünün obezi-
teye bağlı kansere de davetiye çıkarabileceğine vurgu yapan Şeker-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı İsa Gök, mısır şurubunun, şeker pancarından elde edilen şekerden daha 
ucuz ve taşınması kolay olması sebebi ile tercih edildiğini, üreticilerin daha düşük 
maliyetlerle ceplerine girecek paraların hesabını yaparak halkın sağlığını ikinci plana 
ittiklerini ve çocuklarımızın büyük tehlike altında olduğunu söyledi. Gök, “Avrupa’da 
kişi başına düşen 1.5 kg tatlandırıcı miktarı ülkemizde ne yazık ki 6 kilogramın üzerine 
çıkmıştır. İnsanlarımızın artık nişasta bazlı şekerlerin zararları konusunda bilinçlen-
mesi gerekmektedir.” dedi.
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“Ne kadar NBŞ üretildiğini bilmiyoruz”
NBŞ’nin ne kadar üretildiğini denetim olmadığı için bilmiyoruz. Denetim ve Şeker Ku-
rulu olmaması NBŞ üretimini şaibeli hale getiriyor. NBŞ üretiminin nereye ulaştığı-
nı Türkiye’de kimse bilmiyor. 1 milyar ton civarında üretim açısından sağlıksız ürün 
ülkemizde piyasada dolaşıyor. Şeker üretmediğimiz halde elimizde stok kalıyorsa 
bu sağlıksız katkı maddelerinin sektörde olduğunu gösterir. NBŞ girişine müdahale 
edilmiyor. NBŞ’yi sınırlamamak cinayettir. Tatlandırıcılarla, sağlıksız katkılarla müca-
delemiz sürecek. Dünyada şeker fabrikaları kooperatifler eliyle yönetiliyor. Türkiye’de 
de devletin ve üreticinin içinde olduğu bir model geliştirilmesi daha faydalı olacak.”

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN ZARARLARI KONUSUNDA UYARIYORLAR

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PROFESÖRÜ

PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ

“Keşke annelerimiz çocuklarımıza evdeki beyaz şekerden, pancar şekerinden tatlı-
lar yapabilseler. Çocuğunuzun önüne koyduğunuz kahvaltıdan başlayarak reçelinden 
gofretinden, bisküvisinden tutun, herşeyin içinde mısır şurubu var. Bu çok ciddi, kan-
serojen, çok ciddi patolojik damar sertliği yapıcı, ciddi diyabete zemin hazırlayan, cid-
di büyüme hormonunu bloke eden bir musibet gerçekten”.
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TARİH PROFESÖRÜ

PROF. DR. İLBER ORTAYLI

“Bence mısır şurubu kullananlar hiç hoş iş yapmıyorlar. Allah’tan korkmaları lazım. Bu-
nu sırf kazanç için yapmaları çok kötü bir şey. Çoluk çocuğu gördükçe sinirim bozulu-
yor. Ben gençken Amerikalılar daha sağlıklı bir toplumdu. Amerika’ya 10-15 sene sonra 
müze müdürlüğüm zamanında gittiğimde obez bir toplum gördüm. Buna sebep olanlar 
felaket bir şey yapıyorlar. Ülkemize de o garip maddelerin (nişasta bazlı şeker) gelmesi 
beni fevkalade üzüyor. Kesinlikle nişasta bazlı şekerlere karşı kampanya açılmalı.”

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ VE İÇ HASTALIKLARI VE 
KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALLARI ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. CANAN KARATAY

“Bu zehri lütfen ülkemize sokmayalım. Nişasta bazlı şekerler normal şekerden 10 kat 
daha fazla zararlıdır. Kalp krizi, felç, kanser, Alzheimer, şeker hastalığı gibi hastalıkları 
10 kat daha hızlı bir şekilde başlatır. Eğer bu toplumu yok etmek istiyorlarsa o zaman 
ithal edebilirler. Zararlı şekeri dünya azaltıyor, biz arttırıyoruz. Bakanlara da sesleni-
yorum. Bizim çiftçilerimize ve köylülerimize pancar ektirmiyorlar. Ona destek olmu-
yorlar. Ama yurt dışındaki firmalara da destek olmasınlar. Ayıptır, günahtır diyorum”.
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KOZMİK BİLİM VE STRATEJİK ARAŞTIRMLAR UZMANI

AHMET MARANKİ

“Yüksek fruktozlu mısır şurubu son yıllarda en yaygın kullanılan şeker kaynaklarından 
biri haline geldi. Fruktoz şurubunun kullanımı arttıkça, kilo sorunu da global bir tehli-
keye dönüştü. Fruktoz şurubu normal şekere oranla daha ucuz. Bu nedenle gazlı-ko-
lalı meşrubatlardan paketlenmiş atıştırmalıklara, baklavalardan dışarıdan aldığınız 
sütlü tatlıların önemli bir bölümüne ve hatta reçellere kadar pek çok gıdaya bu yeni 
şeker ekleniyor. Fruktoz şurubundaki şeker kana çok hızlı karışıyor. Kendinizi kısa bir 
süre sonra aç hissetmenize yol açan bazı hormanal ve kimyasal sistemleri tetikliyor. 
Bunların en önemlisi ve en tehlikelisi de insülin salgısının çok ama çok artması.”

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI

YİĞİT BULUT

“ Fransa, Hollanda ve İngiltere’de ve AB’nin bazı ülkelerde, nişasta bazlı şeker (NBŞ) 
olarak da adlandırılan mısır şurubu üretimi kesin yasak! ABD’de kotalar düşürüldü ve 
Michelle Obama, defalarca “bu ürünleri kullanmayın” çağrısı yaptı! uzun lafın kısası; 
durum çok ama çok ciddi. Sevgili dostlar, bu ürünleri çocuklarınız tükettiği ve sürekli 
olarak bu tüketim devam ettiği takdirde, 5-10 yıl arasında çocuklarınızda çok ciddi 
rahatsızlıklar ortaya çıkabilir… Eski yazılarıma lütfen bakın, bazı bilimsel çalışmala-
ra göre sonu kesin kanser! Çocuklarınızı mutlaka kontrol altına alın ve bu ürünleri 
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yedirmeyin, “NBŞ’li ürünlerden” yediği her paket, çocuğunuzu sizden çalıyor. Kesin 
söylüyor ve anne babalara çok net ve kesin tekrar ediyorum; çocuklarınızı koruyun 
bu canavardan. Çocuklarımızı NBŞ’den koruyabiliyor muyuz? Koruyacağız! Sesime 
kulak verin, bunu toplumsal bir amaç haline getirelim ve bu zehiri yenelim! Bu zehirin 
Türkiye’de kullanımını yaymaya çalışan bir yapılanma var, hepsini açık edeceğim, bana 
yardım edin ! Yaşasın sağlıklı nesiller yetiştiren, tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye.”

ASTROBİYOLOG VE NASA’DA ÇALIŞAN TÜRK BİLİM KADINI

NEVA ÇİFTÇİOĞLU BANES

“Maalesef özellikle fruktoz açısından zengin olan mısırdan elde edilen mısır şurubu 
hazır keklerde, bisküvilerde, şekerlemelerde, reçellerde, çikolatada, şerbetli her tür-
lü tatlılarda, ekmeklerde, meyve sularında, sodalarda kullanılmakta. Şeker hastalığı, 
kalp ve damar hastalıkları, obezite, yüksek tansiyon, LDL kolesterol ve trigliserid 
oranlarının tırmanması ile karaciğer yağlanması, gut hastalığı, pankreas kanseri gibi 
birçok sağlık probleminin son 30 yıl içerisindeki artışı, früktozun kullanım artışıyla 
paralellik göstermektedir.”

AMERİKALI TIP UZMANI, YAZAR

DR. MARK HYMAN

“Şeker Endüstrisi, glikoz şurubu için normal şekerden farkı yok dese de bu endüstri-
lerini ayakta tutmak üzerine sıkça kullandıkları bir slogan. Glikoz şuruplarının vücut 
tarafından işlenişi normal şeker ile aynı şekilde değil. “
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RAKAMLARLA ŞEKER SEKTÖRÜ

• Dünya pancar şekeri üretiminde Türkiye, 2.5 milyon ton üreterek yüzde 7’lik payla 
Rusya, Fransa, ABD ve Almanya’nın ardından 5’inci sırada.

• Şeker piyasasının ekonomik büyüklüğü 7,5 -8,5 milyar TL arasında değişiyor.

• Türk Şeker Fabrikaları 2016 yılında tüm olumsuzluklara ve birtakım eleştirilere 
rağmen 1 milyar 234 milyon TL katma değer yaratmış, İstanbul Sanayi Odası’nın 
500 Büyük Firma Anket değerlendirmelerinde ön sıralarda yer almıştır.

• Türkiye’de yıllık kişi başına tüketilen şeker miktarı 25 kg.

• 2015/16 pazarlama yılında şeker fiyatları fabrika çıkışı KDV hariç 2,68 TL.

• 2016 yılı itibarı ile 279 bin 638 kg. şeker ithalatı, 56.1 bin ton NBŞ ithalatı gerçek-
leşmiştir.

• 2016 yılı itibarı ile 279 bin 638 tonluk pancar şekeri ithalatının 240 bin tonu Dahilde 
İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracata konu şekerli mamul bünyesindeki şekere 
karşılık ithal edilen şekerdir. 39,5 bin tonu ise doğrudan ithalat lisansı ile yapılan 
şeker ithalatı olup geriye kalan 0,4 bin ton şeker ise yurt içinde üretimi yapılamayan 
özel amaçlı (ilaç, laboratuvar, vb.) şekerlerdir.

• Türk Şeker’in 25 fabrikası, özel sektörün ise 8 fabrikası var.

• Türkiye’de hâlihazırda; 3 milyon 500 bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta 
bazlı şeker olmak üzere toplam 4 milyon 141 bin ton şeker üretim kapasitesi mev-
cuttur.
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• 2016/17 pazarlama yılında ise Türki-
ye’de üretilen toplam 2,5 milyon ton 
pancar şekerinin yüzde 55’i Türk 
Şeker tarafından üretilmiştir.

• TÜİK verilerine göre; 2016 yılında şe-
ker pancarı ekim alanı Türkiye toplamı 
322 bin hektar civarında gerçekleş-
miştir.

2016/2017 pazarlama yılında pancar 
üreticileri tarafından bir önceki pazarla-
ma yılına göre yüzde 22 artışla 19 mil-
yon 593 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

• Türkiye’deki melas üretiminde 2016 
yılında Türkşeker’in payı yüzde 60 ola-
rak gerçekleşmiştir. Yüzde 50 şeker 
içeren melas; 

Fermantasyon hammaddesi olarak, 

Etil alkol üretiminde,

Doğrudan hayvan yemi olarak,

İçilebilir kalitede direk damıtılan içkilerde,

İçilemeyen kalitede endüstriyel tüketim ve ilaç sanayiinde,

Sirke, hamur mayası, yemlik maya’da,

Briket kömür imalinde,

İnşaat harçlarında, 

Kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır. 

• Türk Şeker tarafından, benzine belirli oranda karıştırılarak kullanılan biyoetanol 
üretimi yapmak ve ürün çeşidi sağlamak amacıyla; Eskişehir fabrikasında 15 
milyon litre/yıl kapasiteli “Alkol Susuzlaştırma Tesisi”, Tütün, Tütün Mamulleri ve 
Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) gerekli izinler alınarak 
kurulmuştur. Ayrıca, Konya Şeker Fabrikası A.Ş. bünyesinde bulunan Çumra Şeker 
Entegre tesislerinde biyoetanol üretim tesisi bulunmaktadır.

• Dünyada ve Türkiye’de NBŞ kullanımının her geçen sene artması pancar şekeri açı-
sından sorun olarak görülmektedir. Pancar tarımı açısından olumlu geçen 2016 
yılında, üretilen şeker miktarının şeker talebini rahatlıkla karşılayacak dü-
zeydedir. 
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KOTALAR NE ANLAM İFADE EDİYOR?

• Türkiye’de uygulanan kota sisteminde pancar şekerinde A, B ve C kotaları bulun-
maktadır. 

• A kotası yurt içinde tüketim için üretilen miktarı, 

• C kotası ise ihracat kaydı ile yapılan üretimi 

• Küçük bir payı olan B kotası, doğal afet, savaş gibi durumlarda kullanılmak üzere 
devlet tarafından depolanan payı temsil etmektedir.

ŞEKER TÜRLERİ

• Sakaroz (Kristal Şeker): 
Pancardan ve kamıştan üreti-
len sakaroz, şeker üretiminin 
yüzde 80’inin kapsıyor. Sakaroz 
tek bir kimyasal madde ve pan-
cardan mı yoksa kamıştan mı 
üretildiği, sadece izotop analizi 
ile belirlenebiliyor. Sakarozun 
yüzde 80’i kamıştan, yüzde 
20’si de pancardan üretiliyor.

• Nişasta Bazlı Şeker – NBŞ 
(İzoglikoz): Mısır ve patates gibi nişasta içeren ürünlerden kimyasal katkı ve mo-
difiye enzimler aracılığı ile üretiliyor. Toplam üretimin yüzde 10’unu kapsıyor. NBŞ, 
izoglikoz olarak da tarif ediliyor. İçecek sanayiinde kullanılan NBŞ’lerin yüzde 55’i 
fruktoz, yüzde 42’si glikoz ve yüzde 3’ü diğer mineraller. Şekerli mamullerde kulla-
nılan NBŞ’lerin ise yüzde 42’si fruktoz, yüzde 50’si glikoz. NBŞ’de fruktoz ve glikoz 
ayrı ayrı vücutta sindiriliyor. İnsan sağılığına zararları bilim adamları tarafından ifa-
de ediliyor.

• Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı(YYT): Aspar-
tam ve şeker alkolleri gibi maddelerden üretiliyor. 
Toplam üretimin yüzde 10’unu kapsıyor. 1’e 8000’e 
kadar tatlandırabilen ürünler var. İngiliz Daily 
Express gazetesi, haberi “Tatlandırıcıda Kan-
ser Bağlantısı” başlığıyla manşetinden verirken, 
Daily Mail Gazetesi de aspartam içeren ürünlerin 
listesini yayımlayarak aileleri çocuklarını bu yapay 
tatlandırıcının kullanıldığı ürünlerden uzak tutmaya 
çağırdı. Gazeteye göre bazı türleri aspartam içeren 
ürünler şöyle:
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 MISIR ŞURUBUNUN BULUNDUĞU
 ÜRÜNLER 

 Meşrubatlar 

 Meyveli içecekler

 Sakızlar

 Meyveli yoğurtlar 

 Dondurulmuş tatlılar

 Sofralık tatlandırıcılar 

 İlaçlar

 Çocuk şurupları ve antibiyotikler 

 Düşük kalorili gıdalar 

 Sporcu içecekleri

 Çikolatalar

 Nane şekerleri

 Dondurmalar

 Kahvaltılık gevrekler

 Konserve meyveler
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